
ใบเสนอราคา 
        

                       วันที่  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
 

 1. ข้าพเจ้า  นางสาวนันท์นภัส  อักษร     ผู้จัดการบริษัท/ห้าง/ร้าน   บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด       
อยู่บ้านเลขที่   639/2   หมู่ที่  -  ถนน เพชรเจริญ ต าบล ในเมือง   .อ าเภอ  เมืองเพชรบูรณ์    จังหวัด  เพชรบูรณ์    
ชื่อสถานประกอบการคือบริษัท/ห้าง/ร้าน   บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด      เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี  
0675534000125   โดย นางสาวนันท์นภัส  อักษร  ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้เข้าใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
รายละเอียดต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด  และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการตามราคาและก าหนดส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
 ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 
200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    
ทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน 

1,554 
 

 

กล่อง 
 

 
 

7.82 
 
 

 

12,152.28 
 
 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,152.28 

ตัวอักษร (-หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทย่ีสิบแปดสตางค์-) 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษาอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา   1   วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
 4. ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน   31   วัน/วันท าการ นับถัดจากวันลงนามใน 
ใบสั่งซื้อ 

 
 

      ลงชื่อ…………………….……..……………...เจ้าหน้าที่        ลงชื่อ………………..………..….…………...ผู้ขาย 
               (นางสาวกฤษณา   มัตหลา)              (นางสาวนันท์นภัส  อักษร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสมอ 
ที่ 414/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ส ำหรับกำรจัดจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนำด 200 ซีซี 
ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งสมอ จ ำนวน 32 คน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำยำว จ ำนวน 42 คน 

จ ำนวน 74 คน จ ำนวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
---------------------------------- 

 
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสมอ มีควำมประสงค์จะจัดจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนำด 

200 ซีซี ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งสมอ จ ำนวน 32 คน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำยำว จ ำนวน 42 
คน จ ำนวน 74 คน จ ำนวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บำท และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560มำตรำ 61 ประกอบกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (5) จึงขอแต่งตั้งรำยชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ส ำหรับกำรจัดจัดซื้อ
อำหำรเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนำด 200 ซีซี ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งสมอ จ ำนวน 32 คน 
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำยำว จ ำนวน 42 คน จ ำนวน 74 คน จ ำนวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บำท ดังรำยชื่อ
ต่อไปนี้ 

ผู้ตรวจรับพัสดุ 
1. นำงทองใบ อุพันธ์ศรี             ต ำแหน่ง ครู                  เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

ผู้ตรวจรับพัสดุ มีหน้ำที่ดังนี้  
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท ำกำรของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงกำรตรวจรับพัสดุ 

ณ สถำนที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญำหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักฐำนที่ตกลงกันไว้ ส ำหรับกรณีที่มีกำรทดลองหรือตรวจสอบในทำง

เทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร์ จะเชิญผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมำให้ ค ำปรึกษำ หรือส่งพัสดุนั้นไป
ทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถำนที่ของผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 

ในกรณีจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถตรวจนับเป็นจ ำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตำมหลักวิชำกำรสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุมำส่งและให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่

วันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุนั้นมำส่ง แล้วมอบแก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมกับท ำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย 
๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ๑ ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ ๑ ฉบับเพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบของหน่วยงำน
ของรัฐและรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบ 

ในกรณีที่เห็นว่ำพัสดุที่ส่งมอบ มีรำยละเอียดไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำหรือข้อตกลงให้รำยงำนหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือทรำบและสั่งกำร 

 
/(5) ในกรณี... 
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(๕) ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ ำนวน หรือส่งมอบครบจ ำนวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้ำสัญญำหรือข้อตกลงมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพำะจ ำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติ
ตำม (๔) และให้รีบรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบ
ภำยใน ๓ วันท ำกำร นับถัดจำกวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงำนของรัฐที่จะปรับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงใน
จ ำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 (๖) กำรตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้ำขำดส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไปแล้วจะไม่

สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรำยงำนหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน 31 วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท ำควำมเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือ
พิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐสั่งกำรให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด ำเนินกำรตำม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 
   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
              

สั่ง  ณ  วันที่  30  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 

(นำยเอกพงศ์  ทรัพย์เมฆ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
ที ่ พช 78704/- วันที่ 30  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564       
เรื่อง   รายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
 

เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  
 

       ด้วยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ มีความประสงค์จะจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ 
  - เหตุผล เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว ทุกคน
มีอาการเสริม (นม) รับประทานและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ คุณค่าชีวิตที่ดีแก่เด็ก ตลอดระยะเวลาการเข้ารับ
การศึกษา 
  - ความจ าเป็น  
   (1) เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาวได้ดื่ม 
บ ารุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  
      2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   
   (1) การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 
กล่องๆ ละ 7.82 บาท  
     3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ เป็นเงิน 12,152.28 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบ
แปดสตางค์) โดยมีแหล่งที่มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ตามวิธีการได้ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
        4. วงเงินที่จะซื้อ 12,152.28 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ภายในระยะเวลา   29   วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามรับใบสั่งซ้ือ 
 6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 

 

/7.หลังเกณฑ์... 
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
    เห็นควรให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     8.1 นางทองใบ  อุพันธ์ศรี   ต าแหน่ง ครู                   เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
  1. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซ้ือดังกล่าวข้างต้น 
  2. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

.              ลงชื่อ................................................... 
(นางสาวกฤษณา  มัตหลา) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   -เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

.  ลงชื่อ................................................... 
    (นายพชร เมืองขวา) 
   ผู้อ านวยการกองคลัง          

    วันที ่30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
.                    .......................................................................... 

 .......................................................................... 
 

                        ลงชื่อ...................................................         .  . 
       (นายเกวัฏ   สิทธวิงศ์)     
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ    

      วันที ่30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564   

       ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
          -เห็นชอบ 
          -ลงนามแล้ว 
 
         ลงชื่อ...................................................  
                                                              (นายเอกพงศ์  ทรัพย์เมฆ) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
                                              วันที ่30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564 

 



 

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

ที ่ พช 78704/- วันที่ 30  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564          
เรื่อง
งง   

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

 ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ เห็นชอบให้ด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิด
กล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว 
จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 
12,152.28 บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค-์) นั้น 
 เจ้าหน้าที่ ได้ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 79 แล้ว  ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังนั้น 

รายการพิจารณา ผู้ชนะการเสนอราคา 
ราคาที่เสนอ 

(บาท) 
ราคาที่ตกลงซื้อ 

(บาท) 

1.อาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด 12,152.28 12,152.28 

200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    

ทุ่งสมอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว     

จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่อง    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                         รวมเป็นเงิน  12,152.28 12,152.28 

                                                                ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   12,152.28 12,152.28 

 /จากผลการ... 
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       จากผลการเสนอราคาข้างต้นผู้เสนอราคา เสนอยืนราคาถึงวันที่  30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ก าหนด       
ส่งมอบของภายใน  31  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ สถานที่ส่ง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ จึงเห็นสมควร  
รับราคาจาก บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด  เนื่องจากเสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้ และไม่สูงกว่าราคากลาง 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคาแล้วผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคาลงได้อีกตามใบเสนอราคาท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติให้สั่งซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 
7.82 บาท จาก บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด  ภายในวงเงิน 12,152.28 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
บาทยี่สิบแปดสตางค)์ 

2. ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซ้ือที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

            ลงชื่อ................................................... 
(นางสาวกฤษณา  มัตหลา) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   -เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
.  ลงชื่อ................................................... 

    (นายพชร เมืองขวา) 
   ผู้อ านวยการกองคลัง          

    วันที ่30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
.                    .......................................................................... 

 .......................................................................... 
 

                        ลงชื่อ...................................................         .  . 
       (นายเกวัฏ   สิทธวิงศ์)     
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ    

      วันที ่30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564   

       ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
       -อนุมัติ /ลงนามแล้ว 
 
         ลงชื่อ...................................................  
                                                              (นายเอกพงศ์  ทรัพย์เมฆ) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
                                              วันที ่30 เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.2564        
 
 



         บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา 
 

                                                      ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
                                                                                      วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

                  ตามที่  บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด  ได้เสนอราคาต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ           
ตามการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ 
จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 
บาท เพ่ือ ให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม บ ารุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามใบเสนอราคา                
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เสนอราคาเป็นเงิน 12,152.28 บาท ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท
ยี่สิบแปดสตางค-์) นั้น 
 

เจ้าหน้าที่ได้ท าการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้วปรากฏว่า 
                              ขอยืนราคาเดิม 
                              ยินยอมลดราคาลง  คงเหลือ.......................................บาท 

                             (.................................................................................)  
                  ทั้งนี้ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ 

ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอราคา 
                                                     (นางสาวนันท์นภัส  อักษร) 

  
                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้ต่อรองราคา 

                                                                      (นางสาวกฤษณา  มัตหลา) 
                                           นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา ส าหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี 

ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 1,554  
กล่องๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------------- 
   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ ได้มีการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 
ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน 
จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 
7.82 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,152.28 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        
ทั้งปวง 
    

  ประกาศ ณ  วันที่  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 (นายเอกพงศ์  ทรัพย์เมฆ) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
 

  
  



 

 

ใบสั่งซื้อ 

ผู้ขาย    บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด    .. 
ที่อยู่ เลขท่ี 639/2  หมู่ที่   -   ถนน      -      ..  
ต าบล ในเมือง     อ าเภอ เมืองเพชรบูรณ์      .            

.จังหวัด เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5672-0226-7. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0675534000125     . 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร           -            . 

ชื่อบัญชี    -   ธนาคาร    -    สาขา     -       .. 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 64/2564 . 

วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ส านักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

ที่อยู่ 96 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 

โทรศัพท์  056-925114-5 

ตามท่ี   บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด      ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคาเลขที่              -                .  
ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2564   ไว้ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้
การสั่งซ้ืออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

การสั่งซ้ืออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
    1. ก าหนดส่งมอบภายใน  31  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ 

2. ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
3. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

    4. ระยะเวลารับประกัน      -     ป ี
    5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ    -    บาท  
       นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
 
 

/6.องค์การ... 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

จ านวนเงิน  

(บาท) 

1 
 
 

 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 
200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
สมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ยาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน  

1,554 
 

 
 

กล่อง 
 

 
 

7.82 
 
 
 

12,152.28 
 
 

 

(-หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์-) 

 รวมเป็นเงิน 12,152.28 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,152.28 
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    6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการ 
       ที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 
 
 

  ลงชื่อ............................................ผู้ซื้อ     ลงชื่อ............................................ผู้ขาย   
       (นายเอกพงศ์  ทรัพย์เมฆ)           (นางสาวนันท์นภัส  อักษร)              

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ    วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   
            วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564      
 
       
 
                
                       
  
  



ใบส่งมอบพัสดุ 
 

 บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด 
            เลขที่ 639/2 ถนนเพชรเจริญ ต าบลในเมือง        

                                                                                               อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

       วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
 

 นามผู้สั่งซื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  ที่อยู่ 96 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ล าดับ 
 

รายการ 
 

จ านวน 
 

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) 
ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน  

1,554 
 

 
 

กล่อง 
 

 

 

7.82 
 
 
 

12,152.28 
 
 
 

รวมเป็นเงิน 12,152.28 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - 

(ตัวอักษร) -หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทย่ีสิบแปดสตางค์-  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,152.28 
  

ลงชื่อ..................................................... 
   (นางสาวนันท์นภัส  อักษร) 

ผู้ขาย 
- ควรแจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับพัสดุดังกล่าว 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  แล้วรายงานให้ทราบ    
       ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่          - เห็นควรแจ้งผู้ตรวจเพื่อ 
       (นางสาวกฤษณา   มัตหลา)       ตรวจรับพัสดุตามเสนอ 
   วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564     

  ลงชื่อ………………………………………………  
     (นายพชร  เมืองขวา)       

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                        ผู้อ านวยการกองคลัง 
………………………………….……………………………………        วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
………………………………….…………………………………… 
                          ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
ลงชื่อ………………………………………………..    ……………………….……………………………………………… 
 (นายเกวัฏ  สิทธิวงศ์)          ………………………………….…………………………………… 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ     
  วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564        ลงชื่อ………………………………………………. 
                                     .         (นายเอกพงศ์  ทรัพย์เมฆ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
           วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 



ใบตรวจรับพัสดุ 
 

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
              วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

              ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน 
จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บาท  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ครบก าหนดส่งมอบ       
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
              บัดนี้ผู้ขายได้จัดส่งมอบพัสด ุอาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 
กล่องๆ ละ 7.82 บาท ตามหนังสือส่งมอบพัสดุเลขที่     -     ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 การขายรายนี้ได้สั่งแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคือ    -     ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แล้วปรากฏว่าเรียบร้อยถูกต้อง        
ตามใบสั่งซื้อทุกประการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยส่งมอบเกินก าหนด จ านวน     -     วันคิดค่าปรับในอัตรา         
วันละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    -    บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้วันที่    -    ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 12,152.28 บาท ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค-์) ตามใบสั่งซ้ือ 

จึงขอเสนอรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอเพ่ือโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4)          
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 

                                    (นางทองใบ  อุพันธ์ศรี) 
    
- ผู้ตรวจรับพัสดุได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุแล้ว   
เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป     
 
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่   
        (นายพชร  เมืองขวา)       
        ผู้อ านวยการกองคลัง 

  - เห็นควรด าเนินการตามเสนอ 
 

ลงชื่อ..........................................  
        (นายเกวัฏ   สิทธิวงศ์) 

                         ปลัด อบต.ทุ่งสมอ 
         

              - อนุมัติให้ด าเนินการตามเสนอ 
       
                                   ลงชื่อ.................................................. 

                          (นายเอกพงศ์   ทรัพย์เมฆ)                                   
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายใบตรวจรับพัสดุ 
 

ล าดับ 
 

รายละเอียดของงานที่จะซื้อ 
 

จ านวน 
 

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

 (บาท) 
1 

 
 

 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 
200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     
ทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน  

1,554 
 

 
 

กล่อง 
 
 
 

7.82 
 
 

 

12,152.28 
 
 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,152.28 

ตัวอักษร (-หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทย่ีสิบแปดสตางค์-) 
 
 

             - ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 
 

       (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 
                                                    (นางทองใบ  อุพันธ์ศรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ใบแจ้งหนี้ 
  บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด 
  เลขที่ 639/2 ถนนเพชรเจริญ ต าบลในเมือง        
  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                      วันที่                                          . 
เรื่อง    แจ้งหนี้  
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

  

ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด อยู่เลขที่ 639/2 ถนนเพชรเจริญ ต าบลในเมือง         
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการตกลงรับจ้างกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ ได้แก่  อาหารเสริม 
(นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสมอ จ านวน 32 คน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนายาว จ านวน 42 คน จ านวน 74 คน จ านวน 1,554 กล่องๆ ละ 7.82 บาท จ านวนเงิน 12,152.28 บาท             
(-หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์-) นั้น  

 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการส่งมอบพัสดุดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ผู้ตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับพัสดุครบตามจ านวนทุกประการแล้ว ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเบิกเงินค่าพัสดุดังกล่าว 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการเบิกจ่ายต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                            (นางสาวนันท์นภัส  อักษร) 
                          ผู้ขาย 
เสนอ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

ลงชื่อ................................................... 
วันที่……………………………………………. 

  

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
(    ) เห็นควรให้เบิกจ่าย  (    ) ไม่เห็นควรให้เบิกจ่าย เพราะ..................................    

 
ลงชื่อ................................................... 
วันที่……………………………………………. 

 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
(    ) เห็นชอบให้เบิกจ่าย  (    ) ไม่เห็นชอบให้เบิกจ่าย เพราะ..................................    

 

ลงชื่อ................................................... 
วันที่……………………………………………. 

 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
(    ) อนุมัติให้เบิกจ่าย  (    ) ไม่อนุมัติให้เบิกจ่าย เพราะ..................................    

 
ลงชื่อ................................................... 
วันที่……………………………………………. 


